PRAPARE: တၢ်အၢၣ် လီၤ လံ ာ်ဃံးဃာ်လၢတၢ်ခီ ဆၢ ဒီ း တၢ်သမံ သမိ း ပှ ၤဆါ အတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ် ◌်, တၢ်ဘၣ်ယိ ၣ်◌် ဒီ း တၢ်လဲၤခီ ဖျိတဖၣ် (Protocol for Responding to
and Assessing Patient Assets, Risks, and Experiences)
PRAPARE တၢ်ဂ့ ၢ်တၢ်ကျိၤ အလံ ာ်တၢ်ကွ ဲး လၢ တၢ်မၤလၢထီ ၣ်ပှဲၤ ထီ ၣ်အဂီ ၢ် ဖဲ လါစဲးပထ့ ဘၢၣ် ၂ သီ, ၂၀၁၆

7. ခါခဲအံၤ နဟံ ၣ်ဃီတၢ်အိ ၣ်သးအိ ၣ်ဒ်လဲၣ်.

နီၢ်ကစၢ်အရူ ၢ်အသဲး တဖၣ်

ယအိ ၣ်ဒီးဟံ ၣ်ဃီလီ ၤ

1. မ့ ၢ်နကဲပှၤစပ့ၣ်ဖိ မ့ တမ့ ၢ်
မ့ ၢ်

ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢ
တၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

တမ့ ၢ်ဘၣ်

2. နကဲကလု ာ်မနု ၤ(တဖၣ်)လဲ ၣ်.

ဃု ထၢတၢ်လၢအဘၣ်ထဲွခဲလၢာ်တက့ ၢ်.

အ့ရှါ

ဟဝၤအံ ၤထူ လံ ၤဖိ

ပစံ ၣ်ဖံးပှ ၤကီ းဖိ

ပှ ၤသူ ဖံ း/အၤဖရံ ၤကၤအမဲရ ကၤ

ပှ ၤဝါဖံ းဖိ

ပှ ၤအမဲရ ကၤအ့ဒံ ယါ/အၤလၤစကၤပှ ၤထူ လံ ၤဖိ

အဂၤ (ဝံ သးစူ ၤကွဲးလီ ၤ)ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢတၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

3. လၢအပူ ၤကွံ ာ် ၂

နံ ၣ်အတီၢ်ပူ ၤန့ၣ်, မူ ခိ ၣ်သီ ၣ်ဂီၤဆၢကတီ ၢ် တၢ်မၤစံ ာ်မၤဝဲ ၤ
မ့ တမ့ ၢ် ပှ ၤနု ာ်လီ ၤအိ ၣ်ဆိ းဆူ ထံ ဂၤကီၢ်ဂၤ အတၢ်မၤစံ ာ်မၤဝဲ ၤ တၢ်ဖံ းတၢ်မၤအံ ၤ
မ့ ၢ်တ့ ၢ်နၤ မ့ တမ့ ၢ် နဟံ ၣ်ဖိ ဃီဖိ အဂံ ၢ်ခီ ၣ်ထံ းစ့ ဟဲနုာ်ဧါ.
မ့ ၢ်

တမ့ ၢ်ဘၣ်

4. မ့ ၢ်တၢ်ထု းထီ ၣ်ကွံာ်နၤလၢ
မ့ ၢ်

ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢ
တၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢတၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

8. မ့ ၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ နဟံ ၣ်ဃီကလီၤမၢ်ကွံ ာ်ဧါ.
မ့ ၢ်

တမ့ ၢ်ဘၣ်

တမ့ ၢ်ဘၣ်

ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢ

5. ကျိာ်လၢနကတိၤအီ ၤဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါကတၢၢ်န့ၣ် မ့ ၢ်ကျိာ်မနု ၤလဲၣ်.

ယဃု ထၢလၢ ယတစံ းဆၢ တၢ်သံ ကွ ၢ်အံ ၤဘၣ်

9. နအိၣ်ဆိးလၢတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဖဲ လဲၣ်.
ကျဲ ဝ့ ၢ်, ကီ ၢ်စဲၣ်,လီ ၢ်ကဝီ ၤနီၣ်ဂံၢ်,
ကျိၣ်စ့ ဒီ း ဂံ ၢ်ခီ ၣ်ထံးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်

10. ကၠိအတီၤထီ ကတၢၢ်လၢ

နဖျိထီ ၣ်န ့ၣ် မ့ ၢ်ပှ ဲ ၤတီ ၤလဲၣ်.

ဖု ၣ်န ့ၣ်တတီ ၤထီ ကၠိ
တၢ်ထီ ၣ်ကၠိဝံၤလံ ာ်အုၣ်သ း

တီ ၤထီ ကၠိတီၤဒိ ၣ်လံာ်အုၣ်သး မ့ တမ့ ၢ်
GED

ထီ န ့ၣ်တီၤထီ ကၠိ

ယဃု ထၢလၢ ယတစံ းဆၢ
တၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

ကီ ၢ်အမဲ ရ ကၤသု းအကျါ တဘျီ ဘျီဧါ.

တၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

11. ခါခဲအံၤနတၢ်ဖံ းတၢ်မၤတၢ်အိ ၣ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်.
တၢ်ဖံ းတၢ်မၤတအိ ၣ်
ဘၣ်

မၤတၢ်နံ ၤတဝာ် မ့ တမ့ ၢ်
မၤတၢ်တစိ ၢ်တလီ ၢ်

မၤတၢ်ဒီ တနံ ၤ
တၢ◌် ◌် ဖံ းတၢ်မၤ

တအိ ၣ်ဒီးတၢ်ဖံ းတၢ်မၤ ဘၣ်ဆ ၣ် တဃု ဒိ းန့ၢ်တၢ်ဖံ းတၢ်မၤ (အဒိ , ပှ ၤကၠိ ဖိ ,
ပှ ၤအိ ၣ်ပတု ာ်လၢတၢ်ဖံ းတၢ်မၤ, ပှ ၤက့ ကွဲ ၣ်, ဂံ ၢ်ခီ ၣ်ထံးပှ ၤကွ ၢ်ထွဲ တၢ်ဖိ လၢ
တဒိ းန့ၢ်ဘူ းလဲ) ဝံ သးစူ ၤကွဲ းလီ ၤ-

အဲ ကလံ းကျိာ်
ကျိာ်အဂၤလၢတမ့ ၢ်အဲ ကလံ းကျိာ် (ဝံ သးစူ ၤကွဲ းလီ ၤ)
ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢတၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

ဟံ ၣ်ဖိဃီဖိ ဒီ း ဟံ ၣ်

6. ခါခဲအံၤ မ့ ၢ်နအိ ၣ်ဆိးဒီး

ယတအိ ၣ်ဒီးဟံ ၣ်ဃီဘ ၣ် (ယအိ ၣ်ဆိးဒီးပှ ၤအဂၤတဖၣ်, အိ ၣ်လၢဟံ ၣ်ဒွဲပူ ၤ,
ဖဲတၢ်အိ ၣ်ကဒု လီ ၢ်, အိ ၣ်ဆိးလၢ ကျဲမုၢ်, အိ ၣ်ဆိ းလၢပီ ၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံ ၤ,
အိ ၣ်လၢသိ လ့ၣ်ပူ ၤ မ့ တမ့ ၢ် လၢဖီ ကရၢၢ်ပူ ၤ)

ပှ ၤလဲ းတ့ ၣ်ဖိဧါ.

ဟံ ၣ်ဖိဃီဖိ လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးနၤပှ ဲ ၤဂၤလဲၣ်.

__________________________
ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢတၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢတၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

12. နဂံ ၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ ျ ့အတၢ်အု ၣ်ကီၤမ့ ၢ်နု ၤလဲၣ်.
တအိ ၣ်/တအိ ၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤ
ဘၣ်

Medicaid

CHIP Medicaid

Medicare

ကမျၢၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤ
အဂၤတဖၣ်(တမ့ၢ် CHIP)

ကမျၢၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤအဂၤတဖၣ် (CHIP)

နီၢ်တဂၤပၢ တၢ်အု ၣ်ကီ ၤ

© 2016. National Association of Community Health Centers, Inc., Association of Asian Pacific Community Health
Organizations, ဒီး Oregon Primary Care Association. PRAPARE န့ၣမ် ့ၢဝ် ဲ တၢ်ဂ့ၢတ
် ၢ်ကျိ ၤလၢ NACHE ဒီ း အပှၤမၤသကိးတၢ်သ့ ၣတ
် ဖၣ် န့ၢပ
် ၢဘၣ်ဝဲန့ၣလ
် ီၤ.
တၢ်ခးတၢ်
ွ ဲ ယာ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျ ိၤဘၣ်ဃးတၢ်ပီးတၢ်လီအံၤ အဂီၢ်, ဝံသးစူၤနုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ ပပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ ဖဲ

www.nachc.org/PRAPARE

မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျ ိးပှၤဖဲ prapare@nachc.org တက့ၢ်.

13. အပူ ၤကွံ ာ်နံၣ်န ့ၣ်, နၤဒီးနပှ ၤဟံ ၣ်ဖိဃီဖိလၢနအိ ၣ်ဃုာ်တဖၣ် အစ့ ဟဲ နုာ်ပာ်ဖှိၣ်
ခဲ လၢာ်အိၣ်ထဲလဲ ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိ ၤအံ ၤ ကမၤစၢၤပှ ၤလၢ ပကဆၢတဲ ာ် မ့ ၢ်နက
ြကၢးကဘၣ်ဒီးတၢ်ကဲ ဘျုးကဲ ဖှိၣ် တခါလၢ်လၢ်အဂီ ၢ်လီ ၤ.

ယဃု ထၢလၢယတစံ းဆၢတၢ်သံ ကွ ၢ် အံ ၤဘၣ်

17. သးတၢ်ဆီ ၣ်သနံ းန့ၣ် မ့ ၢ်ဝဲဖဲပှ ၤတဂၤဂၤတူ ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆီ ၣ်ဃံးဆီ ၣ်သ နံ း,
တၢ်သူ ၣ်ပျံ ၤသးဖု း, တၢ်သူ ၣ်တနိးသးတနိ း မ့ တမ့ ၢ် မံ တန့ၢ်ဒၣ်လဲာ် မ့ ၢ်လၢအသးပူ ၤအိ ၣ်ဒီး
တၢ်မၤတံ ာ်တာ်အဃိ လီၤ. နသးတၢ်ဆီ ၣ်သ နံ းအိ ၣ်ထဲ လဲၣ်.
တအိ ၣဘ
် ၣ်

အိၣ်တဆံးတက့ၢ်

အိၣ်ဝဲ

အိၣ်အါ

အိၣ်ဝဲဒိၣ်မး

ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်

14. လၢအပူ ၤကွံ ာ်နံၣ်န ့ၣ်, နၤမ့ တမ့ ၢ် နပှ ၤဟံ ၣ်ဖိဃီဖိ လၢနအိ ၣ်ဒီးအီ ၤသ့ ၣ်တဖၣ်အံၤ
မ့ ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကီ တၢ်ခဲ လၢ ကဒိ းန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖိ တၢ်လံ ၤလၢလာ်သ့ ၣ်တဖၣ်အံၤ
ဖဲအလိ ၣ်ဘၣ်ဝဲ အခါဧါ. ဃု ထၢတၢ်လၢအဘၣ်ထဲွခဲလၢာ်တက့ ၢ်.
ဆူ ညါတၢ်သံ ကွ ၢ်တဖၣ် တၢ်ဃု ထၢလၢတၢ်ကစံ းဆၢအီ ၤ သ့
မ့ၢ်

တမ့ၢ်

တၢ်အီၣ်တၢ်အီ

မ့ၢ်

တမ့ၢ်

တၢ်ကူတၢ်သိး

မ့ၢ်

တမ့ၢ်

တၢ်သူတၢ်စွဲတဖၣ်

မ့ၢ်

တမ့ၢ်

ဖိသၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ

မ့ၢ်

တမ့ၢ်

ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲတခါလၢ်လၢ် (ကသံ ၣက
် သီ,
မဲ, နီၢ်သ းဆူၣ်ချ့, တၢ်ထံ ၣ)်

မ့ၢ်

တမ့ၢ်

လီ တဲစိ

မ့ၢ်

တမ့ၢ်

အဂၤ(ဝံသ းစူၤ ကွဲ းလီ ၤ)-

18. လၢအပူ ၤကွံ ာ်နံၣ်န ့ၣ်, မ့ ၢ်နဘၣ်အိၣ်လၢ ဃိ ာ်ပူၤ, တၢ်ဒု းဃာ်အလီ ၢ် မ့ တမ့ ၢ်
တၢ်မၤဘၣ်ဖိ သၣ်သ ကဲာ်ပဝး အလီ ၢ် အကျဲ အါန့ၢ◌် ခံ နၤလၢဆၢကတီ ၢ်တကတီ ၢ် ဃီ အပူ ၤ
အိ ၣ်တဘျီဘျီဧါ.
မ့ၢ်

တမ့ၢ်

ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်

ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်
19. မ့ ၢ်နကဲပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိဧါ.
မ့ၢ်

တမ့ၢ်

ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်

15. တၢ်တအိ ၣ်ဒီးတၢ်ဝံ စိ ာ်တီဆှၢအံ ၤ မၤပတု ာ်ယၤလၢ
ကသံ ၣ်ကသီ တၢ်တၢ်သ့ ၣ်ဆၢဖးကတီ ၢ်တဖၣ်, တၢ်အိ ၣ်ဖှိ ၣ်တဖၣ်, မ့ တမ့ ၢ်
လၢတၢ်ကဒိ းန့ၢ်တၢ်ဖိ တၢ်လံ ၤလၢ တၢ်လိ ၣ်ဘ ၣ်အီၤ လၢတနံ ၤဘၣ်တနံ ၤ တၢ်အိ ၣ်မူ အဂီ ၢ်ဧါ.
ဃု ထၢတၢ်လၢအဘၣ်ထဲွခဲလၢာ်တက့ ၢ်.
မ့ၢ,် အမၤပတုာ်ယၤလၢ ကသံ ၣက
် သီ တၢ်သ့ ၣဆ
် ၢ ဖးကတီၢ်
မ့တမ့ၢ်လၢယကဒိးန့ၢ် ကသံ ၣ်ကသီအဂီၢ်လီ ၤ
မ့ၢ,် အမၤပတုာ်ယၤလၢ တမ့ၢ်ကသံ ၣ်ကသီ တၢ်ထံၣ်လိာ်သ းတဖၣ်,
တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မ ၤ, မ့တမ့ၢ် လၢယကဒိးန့ၢ်
တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်

20. ဖဲ တၢ်လီ ၢ်လၢနအိ ၣ်ဆိ းအီ ၤအခဲ အံၤန့ၣ်, မ့ ၢ်နတူ ၢ်ဘၣ်လၢ နအိ ၣ်ဒီး နီၢ်ခိ ဒီး နီၢ်သး
အတၢ်ပူ ၤဖျဲးဧါ.
မ့ၢ်

တမ့ၢ်

တလီၤတံၢ်ဘၣ်

ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်

တမ့ၢ်ဘၣ်
ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်
တၢ်ရ ့လိာ်မုာ်လိာ် ဒီ း သးတၢ်တူ ၢ်ဘၣ်အတၢ်အိ ၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ ့
16. မ့ ၢ်နထံ ၣ်လိာ်သ း မ့ တမ့ ၢ် နကတိ ၤသကိ းတၢ်ဒီ း ပှ ၤလၢနသးအိ ၣ်အီၤ မ့ တမ့ ၢ်
ပှ ၤလၢနတူ ၢ်ဘၣ်အဘူ းအတံ ၢ်ဒီးနၤ ပှ ဲၤဘျီလဲၣ်. (အဒိ ကတိ ၤတၢ်ဒီ းတံ ၤသကိ းလၢလီ တဲစိ, လဲၤဟးအိ ၣ်သ ကိ း တံ ၤသကိ း မ့ တမ့ ၢ်
ဟံ ၣ်ဖိ ဃီဖိ, လဲ ၤဆူ သရိ ာ် မ့ တမ့ ၢ် ကရူ ၢ်တၢ်ထံ ၣ်လိာ်သ းတဖၣ်)
စှၤန့ၢ်် တနွံတဘျီ

တနွံ ၁ ဘျီ မ့ တမ့ၢ် ၂ ဘျီ

တနွံ ၃ ဘျီ တုၤ ၅ ဘျီ

တနွံ ၅ ဘျီ မ့ တမ့ၢ် အါန့ၢ်အ န့ၣ်

21. လၢအပူ ၤကွံ ာ်နံၣ်န ့ၣ်, မ့ ၢ်နအိ ၣ်ဒိးတၢ်သူ ၣ်ပျံၤသးဖု း ပှ ၤလၢနအိ ၣ်ဃုာ်ဒီးအီ ၤ မ့ တမ့ ၢ်
ပှ ၤလၢနအိ ၣ်ဃုာ်လၢအပူ ၤကွံ ာ်ဧါ.
မ့ၢ်

တမ့ၢ်

တလီၤတံၢ်ဘၣ်

လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ,် ယတအိ ၣ်ဒီးပှၤလၢ ယအိၣ်ဃုာ်အီၤဘၣ်
ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်

ယဃုထၢလၢယတစံးဆၢတၢ်သံ ကွၢ်အံၤဘၣ်
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